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Codul de conduită al DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HUNEDOARA  este structurat  

astfel: 

Partea I -  reglementează  Codul de conduită al personalului contractual din cadrul   

DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HUNEDOARA 

Partea a ll-a- reglementează  Codul de conduită al funcţionarilor publici din cadrul  
DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HUNEDOARA 

 

 

PARTEA I 

CAPITOLUL I 

Domeniul de aplicare şi principii generale 

 

Domeniul de aplicare 

 

Codul de conduită al personalului contractual din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a 

Judetului Hunedoara, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită 

profesională ale personalului contractual. 

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii 

pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Săntăte Publică a Judeţului Hunedoara,  

încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 republicată in anul 2011 - Codul muncii, cu 

modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic. 

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a 

faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 

şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului şi al 

personalului contractual din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara ; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual 

din administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice 

centrale, pe de altă parte. 
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Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara sunt: 

a)  supremația constituției și a legii, principiu conform caruia persoanele care ocupa diferite         

categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constițutia și legile țării; 

b)  prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în 

exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

c)  asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice -

principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a 

îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independența - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi 

să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de 

altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

f) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori 

beneficiu moral sau material; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-

şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să 

acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii 

contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor. 

j) resposabilitatea și răspunderea, pincipiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de 

serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător. 
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Termeni 

a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile 

şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare; 

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia 

publică, în temeiul legii, în fişa postului; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 

recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale Ia care România 

este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor 

eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea 

reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a 

exercitării atribuţiilor funcţiei; 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încat afectează sau 

ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp 

şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din 

activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

g) informaţie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoană identificată sau 

identificabilă. 

 

 

CAPITOLUL II 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 
 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Personalul contractual din cadrul D.S.P.Hunedoara are obligaţia de a asigura un serviciu 

public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la 

transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice, în limitele 

atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi în conformitate cu prevederile Ord. MS 1078/2010 şi ale 

Regulamentului Intern al DSP Hunedoara. 
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În exercitarea funcţiei personalul contractual din cadrul DSP Hunedoara are obligaţia de a 

avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

Angajaţii contractuali din cadrul DSP Hunedoara au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, 

să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, 

în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

 

Loialitatea fata de instituţia publică 

Personalul contractual din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara are 

obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, 

precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale D.S.P.Hunedoara. 

Angajaţilor contractuali din cadrul DSP Hundoara le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea din cadrul 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, cu politicile şi strategiile acesteia ori 

cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în 

acest sens; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire 

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea. 
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Prevederile lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de Ia obligaţia 

legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în 

condiţiile legii. 

 

Obligații în exercitarea dreptului la liberă exprimare 

Personalul contractual are dreptul la libera exprimare în condițiile legii. 

În exercitarea dreptului la liberă exprimare personalul contractual are obligația de a nu 

aduce atingere demnității, imaginii, precum si vieții intime, familiale si private ale oricărei 

persoane. 

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a 

nu se lasa influenţaţi de considerente personale. 

În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să 

evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Obligația de a informa autoritatea sau instituția publică cu privire la situația 

personală generatoare de acte juridice 

          Personalul contractual din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara are îndatorirea 

de a informa autoritatea sau instituția publică  în mod corect si complet, în scris, cu privire la 

situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte 

administrative în condițiile expres prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare. 

 

Activitatea publică 

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în 

acest sens de conducătorul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara în condiţiile legii. 

Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea . 
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În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la 

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu 

reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

 

Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică 

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual din cadrul D.S.P.Hunedoara îi este 

interzis: 

a) să participe Ia colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor 

cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau 

asociațiilor care funcționează pe langă partidele politice, precum și pentru activitatea 

candidatilor independenți; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor Ia funcţii de demnitate publică; 

c) sa afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate 

cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale oorganizațiilor cărora le este aplicabil 

acelați regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care 

funcționează pe langă partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale 

candidaților independenți; 

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea activității de serviciu pentru 

a-și exprima sau manifesta convigerile politice; 

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 

 

Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual al D.S.P.Hunedoara, are 

obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru 

promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

Conduita în relațiile cu cetațenii 

În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul instituţiei publice în 

care işi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice care se adresează 

Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morala si profesionala. 

Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul D.S.P.Hunedoara, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcţiei, prin: 
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a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

Personalul contractual din cadrul D.S.P.Hunedoara trebuie să adopte o atitudine 

imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.  

Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice 

persoană care intră în legatură cu exercitarea activitații acestora, pe baza de reciprociate. 

Personalul contractual are obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetațenilor în 

fața autoritailor și instituțiilor publice, principiu conform căruia  personalul contractual are 

îndatorirea de a preveni si combate orice forma de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor 

profesionale. 

 

 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

Personalul contractual care reprezintă Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara în cadrul 

unor organizaţii internaţionale, instituţii de învatamant, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu 

caracter international are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe 

care o reprezintă. 

În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali le este interzis sa exprime 

opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale. 

În deplasările în afara ţarii, personalul contractual este obligat să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisa incalcarea legilor și obiceiurilor țării 

gazdă. 

 

Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

Angajaţiilor contractuali le este interzis să solicite ori să accepte direct sau indirect, pentru 

ei sau pentru alții cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj. 

Sunt exceptate de la prevederile aliniatului anterior bunurile pe care personalul contractual 

le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităti de protocol în exercitarea mandatului deținut, 

care se supun prevederilor legale specifice. 

 

Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor 

În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali din cadrul D.S.P. Hunedoara au 

obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în 

mod fundamentat şi impartial. 
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Angajaţii contractuali din cadrul D.S.P.Hunedoara au obligaţia de a nu promite luarea unei 

decizii de către instituţia publică, de către alţi angajati (personal contractual sau functionari 

publici), precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

Personalul contractual de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele 

motivate ale personalului din subordine, în vederea imbunătățirii activității autorității sau instituției 

publice in care isi desfasoara activitatea, precum și a calitătii serviciilor publice oferite cetațenilor. 

In exercitarea atribuțiilor de coordonare precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor de 

conducere deținute, personalul contractual  are obligația de a asigura organizarea activității, 

personalului, de a manifesta inițiativă, și responsabilitate și de a susține propunerile personalului 

din subordine. 

Personalul contractual de conducere au obligația să asigure egalitatea de șanse  și 

tratament cu privire la dezvoltarea  carierei personalului din subordine, în condițiile legislației 

specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. În acest sens aceștia au obligația: 

-să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzator nivelului de competență aferent 

postului ocupat, și a carierei indivduale a fiecărei persoane din subordine; 

-să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 

corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine; 

-să monitorizeze performanta profesională individuală și colectivă a personalului din 

subordine, să semnaleze în mod individual performantele necorespunzătoare și să implementeze 

masuri destinate ameliorării performantelor individuale și, dupa caz, colective, atunci cănd este 

necesar; 

-să examineze și să aplice cu obiectivitate  criteriile de evaluare a competenței 

profesionale pentru presonalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente 

materiale sau morale; 

-să evaluareze în mod obiectiv necesarul de intruire profesională al fiecărui subordonat și 

să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare 

persoană din subordine; 

-să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin 

cunostințele, competențele și indeplinsc condițiile necesare exercitării funcției respective; 

-să excludă orice forma de discriminare si de hartuire, de orice natura si in orice situatie, cu 

privire la personalul din subordine. 

  

           Utilizarea responsabila a resurselor publice 

Personalul contractual al D.S.P.Hunedoara este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii 

publice şi private a stalului şi a unităţilor administrativ-teriloriale, să evite producerea oricărui  
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prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

Personalul contractual al D.S.P.Hunedoara are obligaţia să folosească timpul de lucru, 

precum şi bunurile aparţinând Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara numai pentru 

desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

Personalul contractual al D.S.P. Hunedoara trebuie să propună şi să asigure, potrivit 

atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 

legale. 

Personalului contractual al D.S.P. Hunedoara care desfăşoară activităţi publicistice în 

interes personal sau activităţi didactice î i  este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau inchirieri 

Orice angajat contractual al D.S.P. Hunedoara poate achiziţiona un bun aflat în 

proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile 

legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, in cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

Prevederile anterioare se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale. 

Angajaţilor contractuali ai D.S.P.Hunedoara le este interzisă furnizarea informaţiilor 

referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

 

Răspunderea 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a  
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personalului contractual din cadrul D.S.P. Hunedoara, în condiţiile legii. 

Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii 

nr. 53/2003. republicată cu modificările ulterioare. 

În cazurile în care faptele săvârşite de personalul contractual al D.S.P.Hunedoara  

întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală 

competente, în condiţiile legii. 

Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele 

săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice. 

 

 

 

 

PARTEA  a II a 

 

CAPITOLUL I  

Domeniul de aplicare şi principii generale 

 

 

 

Domeniul de aplicare 

Codul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul D.S.P.Hunedoara, denumit în 

continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională ale funcţionarilor 

publici. 

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii 

pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 

Hunedoara, încadrat in baza Legii nr.188/1999 Republicată şi cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Obiective 

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului 

public asigurat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara conform prevederilor OMS 
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1078/2010 coroborat cu prevederile Legii 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, o 

bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei 

şi a faptelor de corupţie din administraţia publică centrală, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 

şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici 

care  îşi desfăşoară activitatea în cadrul D.S.P.Hunedoara, pe de o parte, şi între cetăţeni 

şi autorităţile administraţiei publice, pe de alta parte. 

 

Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională a functionarilor publici din cadrul 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara sunt: 

a) suprematia constitutiei si a legii, principiu conform caruia persoanele care ocupa diferite          

categorii de functii au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii; 

b)  prioritatea interesului public - principiu conform căruia functionarul public are îndatorirea de         

a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor 

funcţiei publice; 

c)  asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice -

principiu conform căruia functionarul public are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic 

în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul - principiu conform căruia functionarul public are obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenta - principiu conform căruia functionarii publici sunt obligaţi să 

aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă 

natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

f) integritatea morală - principiu conform căruia functionarului public îi este interzis să solicite 

sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu 

moral sau material; 
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g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia functionarul public poate să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei publice şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, functionarul public trebuie să fie de bună-credinţă şi să 

acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

functionarii publici în exercitarea atribuţiilor funcţiilor detinute sunt publice şi pot fi supuse 

monitorizării cetăţenilor. 

j) resposabilitatea și răspunderea, pincipiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

funcții publice raspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribțiile de 

serviciu nu au fost îndeplinite corespunzator. 

 

În înţelesul prezentei legi, următorii termeni utilizaţi se definesc astfel: 
a) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 

b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în 

temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 

recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România 

este parte; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea 

reputaţiei, influenţei, facilitaţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a 

exercitării atribuţiilor funcţiei: 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încat afectează sau ar 

putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi 

cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă 

din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;  

g)  informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată 

sau identificabilă. 
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CAPITOLUL II 

Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara 

 

  

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Funcţionarii publici ai D.S.P. Hunedoara au obligaţia de a asigura un serviciu public de 

calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor 

în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin 

fişa postului şi în conformitate cu prevederile Ord. MS 1078/2010 şi ale Regulamentului Intern al 

DSP Hunedoara. 

În exercitarea activitatii funcționarul public din cadrul DSP Hunedoara are obligaţia de a 

avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

Functionarii publici din cadrul D.S.P. Hunedoara au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, 

să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, 

în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

Functionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

 

Loialitatea fata de autoritatile si instituţiile publice 

Functionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara au 

obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul instituţiei publice în care işi desfăşoară activitatea, 

precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale D.S.P.Hunedoara. 

Functionarilor publici din cadrul DSP Hunedoara le este interzis: 

a)  să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea din cadrul 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 
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b)  să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest 

sens; 

c)  să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice detinute, dacă 

această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea 

sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

e)  să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

Prevederile lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de Ia obligaţia 

legală a functionarilor pubici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile 

legii. 

Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare 

Funcționarii publici au dreptul la libera exprimare în condițiile legii. 

În exercitarea dreptului la liberă exprimare funcționarii publici au obligația de a nu aduce 

atingere demnităii, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private ale oricarei persoane. 

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcționarii publici au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

În activitatea lor funcționarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu 

se lasa influenţaţi de considerente personale. 

În exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Obligația de a informa autoritatea sau instituția publica cu privire la situația 

personala generatoare de acte juridice 

          Funcționarul public are îndatorirea de a informa autoitatea sau instituția publică  în mod 

corect și complet, în scris, cu privire la situațile de fapt și de drept care pivesc persoana sa și care 

sunt generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de legislatia aplicabilă în 

vigoare. 
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Activitatea publică 

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în 

acest sens de conducătorul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara în condiţiile legii. 

Funcționarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea . 

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcționarii publici pot participa la 

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu 

reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

 

Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică 

Funcționarii publici pot fi membrii ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea 

interdicțiilor si limitărilor prevazute la art.242 alin (4) si art 420 din O.U.G. nr.57/2017, cu 

completările ulterioare. 

Funcționarii publici au obligația ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze 

vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor 

politice.   

 În exercitarea activității, funcționarului public din cadrul D.S.P.Hunedoara îi este interzis: 

a)  să participe Ia colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor 

cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau 

asociațiilor care funcționează pe langă partidele politice, precum și pentru activitatea 

candidaților independenți; 

b)  să furnizeze sprijin logistic candidaţilor Ia funcţii de demnitate publică; 

c)  să afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate 

cu siglă și/sau denumirea partidelor politice, ale oorganizațiilor cărora le este aplicabil același 

regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționeaza pe lângă 

partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți; 

d)  să se serveasca de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea activității de serviciu pentru 

a-și exprima sau manifesta convigerile politice; 

e)   să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 
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Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei publice pe care o deţine, functionarul public angajat în cadrul 

D.S.P.Hunedoara, are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni 

publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

Conduita în relațiile cu cetațenii 

În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul instituţiei publice în 

care işi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice care se adreseaza 

Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, funcționarii publici sunt obligaţi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală și profesională. 

Funcționarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul D.S.P.Hunedoara, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcţiei publice, prin: 

k) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

l) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

Funcționarii publici din cadrul D.S.P.Hunedoara trebuie să adopte o atitudine imparţială şi 

justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.  

Funcționarii publici trebuie sa adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană 

care intră în legatură cu exercitarea activității acestora, pe baza de reciprociate. 

Funcționarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetațenilor în fața 

autoritaților și instituțiilor publice, principiu conform căruia  funcționarii publici au îndatorirea de a 

preveni și combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 

 

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

Funcționarii publici care reprezintă Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învatamant, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter 

internațional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o 

reprezintă. 

În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcționarilor publici le este interzis să exprime 

opinii personale privind aspecte nationale sau dispue internationale. 

În deplasările în afara ţarii, functionarii publici sunt obligati să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă incălcarea legilor și biceiurilor țării gazdă. 
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Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

Funcționarilor publici le este inerzis să solicite ori să accepte direct sau indirect, pentru ei 

sau pentru alții cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj. 

Sunt exceptate de la prevederile aliniatului anterior bunurile pe care funcționarii publici le-

au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului deținut, care 

se supun prevederilor legale specifice. 

 

Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor 

În procesul de luare a deciziilor funcționarii publici din cadrul D.S.P. Hunedoara au 

obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în 

mod fundamentat şi impartial. 

Funcționarii publici din cadrul D.S.P.Hunedoara au obligaţia de a nu promite luarea unei 

decizii de către instituţia publică, de către alţi angajati (personal contractual sau functionari 

publici), precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

Funcționarul public de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate 

ale personalului din subordine, în vederea imbunătățirii activității autorității sau instituției publice 

în care își desfașoară activitatea, precum și a calitătii serviciilor publice oferite cetățenilor. 

În exercitarea atribuțiilor de coordonare precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice 

de conducere , funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității, personalului, 

de a manifesta initiativă, și responsabilitate ăi de a susține propunerile personalului din subordine. 

Funcționarul public de conducere are obligația să asigure egalitatea de șanse  și tratament 

cu privire la dezvoltarea  carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice 

aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens aceștia au obligația: 

-să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competența aferent 

postului ocupat, și a carierei indivduale a fiecărei persoane din subordine; 

-să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 

corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine; 

-să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din 

subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze 

măsuri destinate ameliorării performanțelor individuale și, dupa caz, colective, atunci când este 

necesar; 

-să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale 

pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau 

morale; 
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-să evalueze în mod obiectiv necesarul de intruire profesională al fiecarui subordonat și să 

propună participarea la programe de formare și perfecționare profesionala pentru fiecare 

persoana din subordine; 

-să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin 

cunoștințele, competențele și îndeplinsc condițiile necesare exercitării funcției respective; 

-să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu 

privire la personalul din subordine. 

 

            Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

Funcționarii publici din cadrul D.S.P.Hunedoara sunt obligați să asigure ocrotirea 

proprietăţii publice şi private a stalului şi a unităţilor administrativ-teriloriale, să evite producerea 

oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

Funcționarii publici din cadrul D.S.P.Hunedoara au obligaţia să folosească timpul de lucru, 

precum şi bunurile aparţinând Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara numai pentru 

desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

Funcționarii publici din cadrul D.S.P.Hunedoara trebuie să propună şi să asigure, potrivit 

atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 

legale. 

          Functionarilor publici din cadrul D.S.P.Hunedoara care desfăşoară activităţi publicistice în 

interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau inchirieri 

Orice funcționar public al D.S.P. Hunedoara poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu 

excepţia următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, in cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

Prevederile anterioare se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale. 
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Funcționarilor publici din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara le este interzisă 

furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în 

alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III  

 

 

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării 
normelor de conduită profesională 

 

În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, reprezentantul legal 

al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, conform OUG 57/2019-Codul 

administrativ, va desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul biroului de resurse umane, 

pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. 

Persoanele desemnate pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de 

conduită exercită următoarele atribuţii: 

a) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică a Judeţului Hunedoara cu privire Ia respectarea normelor de conduită; 

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; 

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara. 

 

  Atribuţiile prevăzute la lit. a) , b), c),  se exercită în temeiul unui act administrativ emis de 

reprezentantul legal al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, sau prin 

completarea fişei postului cu atribuţia distinctă de consiliere etică şi monitorizare a respectării 

normelor de conduită. 

Rapoartele prevăzute la lit. c), aprobate de reprezentantul legal al Direcţiei de Sănătate 

Publică a Judeţului Hunedoara, se comunică funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică a Judeţului Hunedoara şi se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite 

prin instrucţiuni de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
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Rapoartele Direcției de Sănătate Publică Hunedoara  privind respectarea normelor de 

conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru: 

a) identificarea cauzelor care determină încalcarea normelor de conduită profesională, 

inclusiv a constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru 

a-l  determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să Ie aplice necorespunzator; 

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională; 

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a 

prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL IV. 

 Dispoziţii finale 

 

Răspunderea 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a 

funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, în condiţiile 

legii. 

Comisia de disciplină din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara are 

competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune 

aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nu pot fi 

sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină 

competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită. 

În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, 

vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara răspund 

potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită 

profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare, prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa 

personalului angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, va transmite consilierului etic 

listele cu personalul şi semnăturile fiecărui angajat, prin care se confirmă luarea la cunoştinţă şi 

însuşirea conţinutului prezentului Cod etic. 

Nedepunerea listei cu semnături în termen, ori refuzul unei persoane de a semna luarea la 

cunoştinţă constitutie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 
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Asigurarea publicităţii 

Pentru informarea cetăţenilor, Biroul Relaţii cu Publicul/Comunicare din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul 

de conduită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Codul de conduită poate fi 

consultat pe suport de hartie la consilierul etic al instituţiei, sau e situl institutiei. 

Prezentul Cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea activităţii 

instituţiei. 

  Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor Direcției de Sănătate 

Publica Hunedoara. 

 
 
 
 INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE 
 
1. Luarea/Darea de mită (CODUL PENAL art.254 si 255) ; 
2. Primirea de foloase necuvenite ( CODUL PENAL art. 256) 
3. Traficul de influenţă şi Cumpararea de influenţă(CODUL PENAL art .257 si Legea 161/2003 
,art.6.1) ; 
4 Abuzul în serviciu ( CODUL PENAL art.246;247;248); 
5 .Infracţiuni asimilate celor de corupţie (Legea 78/2000) ; 
6. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene (Legea 78/2000). 
 
                                              

 


